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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2563 (ครั้งที่ 2) 

วันพุธที่  29  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 ผู้มำประชุม    

1 นำยอ ำพล   กล้ำหำญ ประธำนสภำเทศบำลฯ อ ำพล   กล้ำหำญ  
2 นำยสิทธิ์   สวมกลำง รองประธำนสภำเทศบำลฯ สิทธิ์   สวมกลำง  
3 นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล เลขำนุกำรสภำฯ เสำวภำ   ประภำสโนบล  
4 นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 สังเวียน   จิตเงินมะดัน  
5 นำยทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง  
6 นำงธัญพร   แคนติ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ธัญพร   แคนติ  
7 นำยสันติ   เหล็กพิมำย สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สันติ   เหล็กพิมำย  
8 นำงสุรัตน์   ทวยไธสง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สุรัตน์   ทวยไธสง  
9 นำยท ำนอง   วงศำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 ท ำนอง   วงศำ  

10 นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 โยธิน   ไชยสิทธิ์  
11 นำงบุญยัง   ทนน  ำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 บุญยัง   ทนน  ำ  

 ผู้บริหาร    
1 นำยสมพงษ์    นกแก้ว นำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว  
2 นำยสมอำจ    ปำนเกิด รองนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมอำจ    ปำนเกิด  

3 นำยเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรตี ำบลขยุ เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร    

4 นำยเต็ม    ฤทธิ์ไธสง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย เต็ม   ฤทธิ์ไธสง  
 ผู้ใหญ่บ้าน    

1 นำยสมยศ   แหงไธสง ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 7 สมยศ   แหงไธสง  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นำงสุนันทำ   เทนไธสง รองปลัดเทศบำลต ำบลขุย สุนันทำ   เทนไธสง  
2 นำงจิตฐิมำ   หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จิตฐิมำ   หยั่งบุญ  
3 นำยวิษณุกร   ทัดกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิษณุกร   ทัดกลำง  
4 นำงนุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล นุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์  
5 นำงสุปรียำ   มูลจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
6 นำงสำวนิตยำ   บุญผูก นักจัดกำรงำนทั่วไป นิตยำ   บุญผูก  
7 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  
8 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
9 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  

10 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  
11 นำงสำวกนกวรรณ   ซำเหลำ นักทรัพยำกรบุคคล กนกวรรณ   ซำเหลำ  
12 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
13 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
14 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  
15 นำงสำวอัญชลี   ทองไทย พนักงำนจ้ำงทั่วไป อัญชลี   ทองไทย  

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  20 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย 

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 (ครั งที่ 2) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เวลำ 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย บัดนี  ถึงเวลำประชุมแล้ว 
ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ และขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 
จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ครับวันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย  สมัยประชุมสมัยสำมัญ  
สมัยที่ 2 (ครั งที่ 2) ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ครับ ผมขอเปิดประชุม 
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 

(ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563 
ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุมที่อยู่
ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใด
หรือไม่ขอเชิญครับ......หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่
ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่ 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม... 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   ครับไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอ 
    เข้ำระเบียบวำระต่อไปครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   ครับในวำระนี ไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด มีเรื่องใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติม 
    หรือไม่เรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ   5.1  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    (ครั้งที่ 8) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกลางบ้าน – ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น  94,600.00 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

2. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกลางบ้าน – สระหนองสะแก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น  68,980.00 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

3. ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ าจากศาลปู่ตา – สี่แยกทางลงประปา หมู่ที่ 10 
บ้านขุยใหม่พัฒนา ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น  284,190.00 บาท 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมอาจ   ปานเกิด  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้โอนเงินงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ โดยเนื่องจำกทำงเทศบำลต ำบลขุย 

/ได้รับหนังสือแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อน... 
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ได้รับหนังสือแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนจำกรำษฎรในพื นที่ ตำมหนังสือรับ
เลขที่ 2364/2562 ลงวันที ่19 กันยำยน 2562 และได้รับฟังปัญหำ 
ควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพื นที่ที่ประสบปัญหำน  ำท่วมขังเส้นทำงคมนำคม 
ปัญหำกำรระบำยน  ำในเขตชุมชน ปัญหำรำงระบำยน  ำอุดตันท ำให้กำรระบำย
น  ำไม่ทัน ถนนที่ใช้ในกำรขนส่งผลผลิตและสัญจรไปมำได้รับควำมเสียหำย 
จำกผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยสำมัญ สมัยที่ 
2/2563 (ครั งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 ซ่ึงแจ้งขอควำมอนุเครำะห์ 
ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตเทศบำลต ำบลขุย เนื่องจำกเวลำฝนตกจะมีน  ำท่วมขังเกือบทุกเส้นทำง 
ซึ่งท ำให้กำรสัญจรไปมำไม่สะดวกทั งที่เส้นทำงนั นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในช่วงเวลำฝนตกน  ำจะเข้ำท่วมขังเส้นทำง 
ท ำให้ถนนลื่นบดปังวิสัยทัศน์ในกำรขับข่ี เห็นสมควรที่จะมีกำรแก้ไข ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเป็นกำรเร่งด่วน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง 
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นกำรเร่งด่วน ซึ่งกำร 
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรในช่วงฤดูร้อนนี  ทำงเทศบำล 
ต ำบลขุย จึงแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำตรวจสอบเส้นทำงภำยในเขต 
เทศบำลต ำบลขุย เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพื่อให้รำษฎรในพื นที่ 
เดินทำงสัญจรไปมำได้สะดวก ลดปัญหำน  ำท่วมขัง และเพ่ือควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของรำษฎรที่ใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำ 
ทำงคณะผู้บริหำร จึงขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 8) รำยละเอียดดังนี ครับ 

1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (11) โครงการก่อสร้างขยาย 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน – ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น  94,600.00 บาท   
1. กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 

    งบลงทุน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจำกบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต ำบลขุย เชื่อมถึงบ้ำนมำบป่ำแดง 
หมู่ที่ 11 ต ำบลช่องแมว อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ตั งไว้  337,900 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  337,900 บำท   
โอนลด  94,600 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  243,300 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 

/งบลงทุน... 



๕ 

 

งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (11) โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลำงบ้ำน – ศำลปู่ตำ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 
ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลำงบ้ำน – 
ศำลปู่ตำ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 
ช่วงที่ 1  ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  กว้ำงเฉลี่ย 0.84 เมตร  ยำวเฉลี่ย 
119.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร (ด้ำน 1 กว้ำงเฉลี่ย 0.75 เมตร ด้ำน 2 
กว้ำงเฉลี่ย 0.92 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 99.37 ตำรำงเมตร) 
ช่วงที่ 2  ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  กว้ำงเฉลี่ย 0.58 เมตร  ยำวเฉลี่ย  
117.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร (ด้ำน 1 กว้ำงเฉลี่ย 0.10 เมตร ด้ำน 2 
กว้ำงเฉลี่ย 1.06 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 67.86 ตำรำงเมตร) 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  94,600 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  94,600 บำท 

2.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (12) โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน – สระหนองสะแก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น  68,980.00 บาท   
2. กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 

    งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจำกบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต ำบลขุย เชื่อมถึงบ้ำนมำบป่ำแดง 
หมู่ที่ 11 ต ำบลช่องแมว อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ตั งไว้  337,900 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  243,300 บำท   
โอนลด  68,980 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  174,320 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (12) โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร 

    คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลำงบ้ำน – สระหนองสะแก หมู่ที่ 4 
บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

/เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง... 



๖ 

 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลำงบ้ำน – 
สระหนองสะแก หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 
ช่วงที่ 1  ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  กว้ำงเฉลี่ย 0.70 เมตร  ยำวเฉลี่ย 50.00 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร (ด้ำน 1 กว้ำงเฉลี่ย 0.70 เมตร ด้ำน 2 กว้ำงเฉลี่ย 
0.70 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 35.00 ตำรำงเมตร) 
ช่วงที่ 2  ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  กว้ำงเฉลี่ย 1.00 เมตร  ยำวเฉลี่ย 25.00 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร (ด้ำน 1 กว้ำงเฉลี่ย 1.00 เมตร ด้ำน 2 กว้ำงเฉลี่ย 
1.00 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 25.00 ตำรำงเมตร) 
ช่วงที่ 3  ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  กว้ำงเฉลี่ย 0.70 เมตร  ยำวเฉลี่ย 50.00 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร (ด้ำน 1 กว้ำงเฉลี่ย 0.70 เมตร ด้ำน 2 กว้ำงเฉลี่ย 
0.70 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 35.00 ตำรำงเมตร) 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  68,980 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  68,980 บำท 

3.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (13) ก่อสร้างระบบการระบายน้ า 
บ่อพัก วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ าจากศาลปู่ตา – สี่แยกทางลงประปา 
หมู่ที่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณทั้งสิ้น  284,190.00 บาท   
3. กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 

    งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจำกบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต ำบลขุย เชื่อมถึงบ้ำนมำบป่ำแดง 
หมู่ที่ 11 ต ำบลช่องแมว อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ตั งไว้  337,900 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  174,320 บำท   
โอนลด  174,320 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (13) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำจำกศำลปู่ตำ – สี่แยกทำงลงประปำ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
/เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน  ำคสล.... 



๗ 

 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน  ำคสล. (มอก.ชั น 3) ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
จ ำนวน 92.00 ท่อน พร้อมก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ 
ท.2-03 จ ำนวน 12.00 บ่อ 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  174,320 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  174,320 บำท 

โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

    งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบบุคลำกร 

หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
ตั งไว้  597,720 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  343,000 บำท   
โอนลด  109,870 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  233,130 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (13) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำจำกศำลปู่ตำ – สี่แยกทำงลงประปำ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน  ำคสล. (มอก.ชั น 3) ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
จ ำนวน 92.00 ท่อน พร้อมก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ 
ท.2-03 จ ำนวน 12.00 บ่อ 
ตั งไว้  174,320 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  174,320 บำท   
โอนเพิ่ม  109,870 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  284,190 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 8) เพิ่มเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 8) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    (ครั งที่ 8) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 
 

/ประธำนสภำฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุย... 



๘ 

 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

ประธานสภาฯ   5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมอาจ   ปานเกิด  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลขุยได้ให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 8) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็น 
อ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
สภำท้องถิ่นแล้วนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอให้สภำเทศบำล 
ต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ตำมรำยกำรโอนงบประมำณดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรขอควำม 
เห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุนต่อไป 
โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 67 ทวิ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) 
และกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้วครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรจ่ำยเงิน 
เพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโอนงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 8) เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
 

/นำยสิทธิ์   สวมกลำง กระผมขอสอบถำม... 
 



๙ 

 

นายสิทธิ์   สวมกลาง  กระผมขอสอบถำมทำงคณะผู้บริหำรถึงโครงกำรถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทำง 
รองประธานสภาฯ  บ้ำนโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 จำกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนนำยชอบ  หมั่นกำร 

ถึงหำงหนองกระทุ่ม โครงกำรดังกล่ำวใช้งบประมำณค่ำบ ำรุงรักษำและ 
ซ่อมแซม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่ทรำบจะด ำเนินกำรได้เมื่อไหร่ 
ครับ และขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
ทุกซอยภำยในเขตเทศบำลต ำบลขุย ซึ่งในขณะนี ไฟฟ้ำส่องสว่ำงไม่ติด 
ในหลำยจุดครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง  กระผมมีเรื่องที่จะขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยแก้ไขปัญหำน  ำท่วมขังในพื นที่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ หมู่ที่ 10 เส้นทำงข้ำงบ้ำนผู้ใหญ่เฉลิมศักดิ์   แซ่คู 

โดยเสนอขอให้พิจำรณำด ำเนินโครงกำรขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทำงดังกล่ำว เพื่อแก้ไขปัญหำน  ำท่วมขังในพื นที่ ท ำให้กำรเดินทำงสัญจร 
ไปมำของรำษฎรได้รับควำมสะดวกยิ่งขึ นและลดกำรเกิดอุบัติเหตุ 

ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายท านอง   วงศา  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอขอให้ทำงคณะผู้บริหำรพิจำรณำด ำเนินโครงกำร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทำงดังต่อไปนี ครับ 

- เส้นกลำงบ้ำนจำกหน้ำบ้ำนแม่สุภำพ  เทนไธสง ถึงสำมแยก 
    คุ้มเมืองจำก หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองไผ่ 

- เส้นทำงจำกบริเวณหน้ำโรงเรียนหนองไผ่พิทยำคม ถึงคุ้ม 
เมืองยำง หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองไผ่ 

- เส้นทำงจำกสำมแยกคุ้มเมืองจำก ถึงถังประปำ หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองไผ่ ซึ่งเส้นทำงดังกล่ำวเกิดปัญหำน  ำท่วมขัง ระยะทำงประมำณ 
30 เมตร ครับ 

ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสันติ   เหล็กพิมาย  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอขอให้ทำงคณะผู้บริหำรพิจำรณำด ำเนินโครงกำร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทำงดังต่อไปนี ครับ 

- ถนนดินเสริมหินคลุกรอบหนองจอก หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 
- ถนนดินเสริมหินคลุกข้ำงโรงเรียนบ้ำนขุยวิทยำ ถึงป่ำช้ำ (เส้นทำง 

    รอบนอกป่ำช้ำ) หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นางธัญพร   แคนติ  ดิฉันมีเรื่องที่จะเสนอขอให้ทำงคณะผู้บริหำรพิจำรณำด ำเนินโครงกำรถนนดิน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสริมหินคลุกเส้นทำงข้ำงบ้ำนสท.ธัญพร   แคนติ หมู่ที่ 6 บ้ำนขุยค่ะ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายโยธิน   ไชยสิทธิ์  กระผมขอให้ทำงคณะผู้บริหำรพิจำรณำเปลี่ยนถังประปำบ้ำนหนองสะแก 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  หมู่ที่ 4 โดยกำรเปลี่ยนถังกรองใหม่เพ่ือให้น  ำประปำใสสะอำดเหมำะกับกำร 
    น ำไปใช้ในกำรอุปโภคบริโภคของรำษฎรผู้ใช้น  ำประปำในพื นที่ครับ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นางสุรัตน์   ทวยไธสง  ดิฉันมีเรื่องที่จะเสนอขอให้ทำงคณะผู้บริหำรพิจำรณำด ำเนินกำรล้ำงท ำควำม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สะอำดรำงระบำยน  ำคุ้มหัวนอน หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก เนื่องจำกดินได้ไหล่ 

/เข้ำไปอุดตันพื นที่... 



๑๐ 

 

เข้ำไปอุดตันพื นที่ท ำให้กำรระบำยน  ำไม่สะดวก และขอให้พิจำรณำก่อสร้ำง 
รำงระบำยน  ำซอยสมบัติ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแกด้วยค่ะ 

 ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ... 
    ถ้ำไม่มีกระผมขอเชิญคณะผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมอาจ   ปานเกิด  ทำงเทศบำลต ำบลขุยจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำไปส ำรวจเส้นทำงและ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ปัญหำที่รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อนดังกล่ำวตำมที่ได้รับแจ้งปัญหำมำแล้วนั น 

ว่ำจะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเช่นไหร่ พร้อมทั งจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบว่ำโครงกำรดังกล่ำวบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นและมีงบประมำณใน 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม        รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   สมำชิกท่ำนอื่น มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ส ำหรับกำรประชุม 
    ในครั งนี  ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
    คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่ท ำให้กำร 
    ประชุมในวันนี ให้ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.10  น. 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)    เสำวภำ   ประภำสโนบล       ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
                                              ตรวจถูกต้องตำมมติสภำฯ 
 
 

(ลงชื่อ)     สันติ   เหล็กพิมำย       ประธำนตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำยสันติ   เหล็กพิมำย) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 
 

(ลงชื่อ)     โยธิน   ไชยสิทธิ ์         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                    (นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์) 

        สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 
 

(ลงชื่อ)     สังเวียน   จิตเงินมะดัน  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน) 

           สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
 
 



๑๑ 

 

 
                                                    รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)     อ ำพล   กล้ำหำญ 
                                                           (นำยอ ำพล   กล้ำหำญ) 
                                                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลขุย 
 
 
                   ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 (ลงชื่อ)       
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
       ตรวจถูกต้องตำมมติสภำ 
 


